
 

 

 

 غالم سخی ارزگانی

 معرفی نامه مختصر آقای حسین صادقی

 ورزش رزمی جهان قهرمان هنر پیشه فلم و 

 



در شهر  ورزشی افغانهای مقیم اروپادر محفل اتحادیه  قرائت معرفی نامه مختصر حسین صادقی توسط غالم سخی ارزگانی

  آلمان جمهوری فدرالی هامبورگ

 

 

وی از ایام . والیت ارزگان می باشد در  8531ماه حوت  د آقای محمد یوسف، متولدحسین صادقی فرزن

را در ذهنش می پروانید که  یورزش فن آموزش طفلی عالقه خاص نسبت به ورزش داشت و همواره

مکتب  صرفآ داشت که پسرش حسینولی؛ پدرش خیلی دوست . چگونه به این مقصد خویش نایل گردد

 . تحصیل نماید برود و

به این معشوق خویش  اینکه «امید»و به  غرق بودورزش « خیال»شب و روز به  حسیناز آن جایئکه  

و عشق اش نسبت  امید را در وجودش تقویت بخشید ،همان بود که بالخیره خیال پردازی های او ،برسد

 . ورزش نزدیک تر گردید تا اینکه عمآل به ورزش پرداخت

از ورزش فارغ می شد، لباس های  وی زمانیکه. نمود آغاز «ووشو» رزشو بهحسین به پنهان از پدرش 

ناگفته نماند که  .این مسأله آگاه نشود از تا او سپورتش به دور از چشمدید پدرش در خانه مخفی می کردد

 .در ضمن، حسین به دروس مکتب خویش نیز ادامه می داد

به آینده بازتاب عریان  «امید»و  «صداقت»، «سباور به نف»، «شوق»در وجود آقای صادقی باید گفت که 

از همین . آورده استان غبرایش به آرم تا حال داشته و این چنین سرمایه، روزنه های  آینده درخشان را

زحمات و  تحمل با رزمی و هنر فلمی که قدم های تدریجی، ولی متین را در راستای ورزش هلحاظ بود

 .ستبه خود اختصاص داده ا سعی فراوان



، آموزش و تمرین سرشار خود« امید»و با  هخویش بود« نفس»سخت متکی به  صادقیاز آن جایئکه 

رمضان شفایی و استاد سالگی در نزد استاد  9چینایی را از سن « شاولین ووشو و یا کونگ فوی»ورزش 

 ین زمینهمشکالت فراوان را در ا خویش، نمود و با سخت کوشی آغازدر کشورش محبوبش سهراب زاده 

را با سرعت تمام و به زودترین  رزش رزمیحسین، مراحل و پله های مختلف این فن و. متحمل گردید نیز

 . کشورش در افغانستان گردید« قهرمان»سالگی  86فرصت به صورت موفقانه طی نمود تا اینکه در سن 

نیز تیم ملی افغانستان « کپتان»بعد از این حسین، با پشتوانۀ همین هنر و مدرک قهرمانی خویش به عنوان 

تمام، افتخار شایسته ای را به مردم و کشورش به ارمغان  با صداقت سال 2که برای مدت  انتخاب شد

 .آورد

سعی، شوق، اعتماد به نفس و امیدواری حسین در این جاه تمام نمی شود؛ بلکه برعالوه این  ناگفته نماند که

 . وی نیز بیش تر به حرکت افتاده و پویا گردیدند خصوصیات اش، سایر قوای بدنی و روانی

  نیز ادامه داد لو چینایی در نزد استاد را رزمیورزش  پاکستان ه شنکیاریطقمن در 8996سال   درحسین 

گردید که  رزمی و در این راستا بهتر آموخت و نسبت به قبل بیش تر وارد عرصه این مسلک ورزش

 .می باشد افغانستان و به خصوص جوانان خارجی هاامروز مورد عالقه خاص 

میالدی بنا بر ملحوظات سیاسی و بحران های داخلی  8999حسین صادقی قهرمان ملی کشور، در سال 

 . ندتا اکنون در آن جاه زندگی می نماافغانستان به استرالیا مهاجرت نمود 

 2222لمپیک سیدنی سال میالدی به حیث عضو تیم المپیک افغانستان برای ا 2222صادقی، در سال 

روز قبل از  5، ندانتخاب گردید که متأسفانه به دالیل سیاسی که طالبان در افغانستان به وجود آورده بود

شروع مسابقات المپیک، بناء بر فیصله کمیتۀ بین المللی المپیک بود که افغانستان از شرکت در آن محروم 

و جهت رسیدن به نگردید « ناامید»لی؛ با آن هم صادقی و. در آن شرکت کرده نتوانست هم گردید و حسین

  .خویش به صورت خسته ناپذیر ادامه داد ورزش رزمی باالتریمراحل 

نام بورس تحصیلی را در بزرگ ترین و مجهز ترین دانشگاه به  یک میالدی، 2223آقای صادقی در سال 

در این دانشگاه از سراسر جهان در سال،   .در شهر ملبورن استرالیا حاصل کرد« دانشگاه هنرهای زیبا»

گردید که از جمله یکی هم آقای حسین صادقی بود که افتخار شادگری را در آن  می نفر انتخاب 25فقط 

به صورت  تا اینکه و اتکا به نفس خویش شروع به تحصیل نمود ، ذوقو با شجاعت، تالش بدست آورد

 . به پایان رسانید آن را موفقانه

اولین فلم  ، درمیالدی 2221دانشگاه هنرهای زیبا در سال  تحصیل اش در پروزمندانهد از ختم صادقی، بع

کارگردانی   و با یاد گردیده( یعنی روح در بهشت)  Gost in Heavenبه نام  که در تایلند بازی کرد، خود

Poul Brown (پل براون )و شخصیت صادقی  یتبازی در این فلم در ذهن باید عالوه نمود که .می باشد

وی را در این هنر رزمی بیش از پیش تقویت بخشید و او را  «و ذوق امید»تأثیر به سزای گذاشت و 

 .وارد نمود مدنی تواناتر از قبل در این عرصه

( در امتداد مرده های مردم)   Among dead men حسین پس از آن، در فلم دیگری به نام همین بود که 

حسین  هنری ی ورزم توانایی تنها که نه استاین دومین فلم . ساخته شده است رالیااستبازی نموده که در 



و هم چنان مورد  ساخت از گذشته نیرومند تر نیزوی را  «اعتماد به نفس»را شگوفاتر نمود؛ بلکه رسالت 

 . دگردی واقع افغانستان نیز و قشر جوان توجه کشورهای انگلیسی زبان و خاصتآ باعث عالقمندی مردم

فلم از  522در بین  Action on filmدر فستیوال بین المللی  امریکا کشور در سال همان در صادقی،

که در بعد  در این فستیوال بین المللی شناخته شد« صحنه سازی مبارزه»سراسر جهان به عنوان بهترین 

  .آورد به ارمغان و کشورش را در این زمینه برای مردمملی افغانستان نخستین افتخار 

روانی صادقی نقش  تقویت فراموش نباید کرد که چنین پیروزی ها نه تنها در نیرومندی فزیکی و

 . در جامعه بازتاب داد از قبل بهتر نیز شگوفاتری را به جاه گذاشت؛ بلکه ابعاد مختلف شخصیت وی را

نیز زندگی می کند که  در الس انجلس ایاالت متحده امریکا تا کنون میالدی 2282از سال  آقای صادقی

تهیه نموده که امروز به نام  Silver Screenتوسط  «هالیود»از زندگانی خود و رفتن اش به  یک فلم کوتاه

که مورد  در فستیوال های بین المللی در کشورهای امریکا و استرالیا نمایش داده می شود« هنر مبارزه»

  .واقع گردیده استتوجه و عالقمندی ویژه ای ملت های آن سامان نیز 

، به عنوان مشاور مسلکی با ورزشکاران مختلف در رشته های در استرالیا حسینکه  برد از یاد نباید

ورزش  81تا  82ورزشی گوناگون نیز فعالیت دارد و هم چنان بچه های نوجوان پناهنده را در سنین 

 . می دهد آموزششناوری و یا آب بازی 

مسابقات فستیوال جهانی ورزش های رزمی در پنج رشته ورزشی  میالدی 8222اکتوبر سال  22 به تاریخ

  69 از هنرهای رزمی جهان فستیوال سومین دوره در این. در جزیره کیش خلیج فارس ایران برگزار شد

شرکت داشتند که آقای حسین صادقی در رشته فورم های ستندرد، ورزشکار  8232 به تعداد و کشور

 . نایل گردید« قهرمانی جهان»دست آورد و به مقام را به « مدال طال»

 ،خانواده به صمیمانه به صورت خویش را صادقی اظهار نموده که این مدال طال و قهرمانی حسین آقای

و هم چنان خواهان تحقق صلح بنیادین، تأمین امنیت و پیشرفت  مردم و کشور افغانستان هدیه می نماید

 .  تمام والیات افغانستان می باشدهای مدنی به صورت متوازن در 

حسین قهرمان جهانی با چنین دست آوردهای خویش؛ یقینآ که نه تنها به مثابه پیام آور صلح، محبت، آشتی، 

صلح را  عشق به بشریت و پیام ترقی، دیگرپذیری و همبستگی ملی در سطح افغانستان تبارز نموده؛ بلکه

  .  ان عاری از خشونت، تخاصم، جنگ و کشتار گرددبرای جهانیان نیز تقدیم می کند تا جه

 .در این تصویر حسین صادقی در حال نمایش ورزشی خویش است



 

  

 قهرمان جهانی رمز پیروزی حسین صادقی

در این مدت که حسین شخصآ در منزل من در شهر هامبورگ آلمان تشریف داشت، خاطرات فراموش 

است تا رمز  از این رو، رسالتآ الزم .و پیکارگر با خود دارم ، با شخصیتناشدنی را از این جوان برومند

گردد تا یک الگوی خوبی برای جوانان و نوجوانان  بیان موفقیت های این جوان رشید خصوصیاتو 

ذیل در وجود  ویژه گی و رمز پیروزی. باشد سراسر جهان و به خصوص برای مردم و جوانان افغانستان

درخشان نیز نصب اش خواهد  و هم چنان آینده که وی را به این مقام رسانیده اند می گردد صادقی مشاهده 

 :گردید

 

 :سرشار ذوق -1

داشت تا اینکه زمان به او  فراوان چنانچه در باال اشاره شد که صادقی از ایام کودکی به ورزش عالقه

ذوق نه تنها به نوبه خود در امر ورزش مؤثر است؛ . و باالخیره، او به ورزش آغاز نمود داد محبت دست

 .نیز تعیین کننده می باشد انیزندگ بلکه در سایر مسایل



از لحاظ روان شناسی نیز چنین است که اگر کسی نسبت به یک شی و یا امری شوق داشته باشد و رسیدن 

به مقصد خواهد  باالخیره تعقیب مکرر آن به جای می رسد که باکند؛  «تصور»به آن را در ذهنش همواره 

 و سعی صادقی از جمله کسانی است که ذوق .«جوینده، یابنده است»: به قول معروف که گویند .رسید

 برایش و دریچه های پیروزی وی را در امر ورزش رزمی وصل نمود هم سرشارش، او را به ورزش

 .گشود

 

 :اعتماد به نفس -2

زیرا؛ در . س خویش می باشدنف به از گفتار و کردار صادقی کامآل هویدا است که نامبرده شدیدآ متکی

 .، اعتماد به نفس اش نیز به ادامه ورزش و موفقیت وی مؤثر تمام شده استجوار شوق به ورزش

نایل خواهد  دخویش باشد، بالخیره به مقصد خو «اعتماد به نفس»نباید فراموش نمود، هر انسان که دارای  

، ایجاد اعتماد به نفس خیلی ها ضرور ور ماجهان و خاصتآ جوانان کش کنونی جوان که برای نسل گردید

 .و مهم ترین عنصر در امر پیروزی انسان است می باشد

یعنی خداوند آنچه را  (  ۱۱/ رعد) « بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم   ان هللا الیغیر ما» : در قرآن آمده است»

سایت انترنتی  .«غییر دهندخود آنان آن را ت   به هر قومی مربوط است تغییر نمی دهد تا زمانی که

http://www.asreshia.com 

 :کالم زیبای را در این مورد دارد که اینک باهم می خوانیم نیز چنانچه اقبال الهوری 

 روری دادــــلتــی را سـخــدا آن م

 که تقدیرش بدست خویش بنوشت 

 داردــاری نـــت سرو کـــبه آن مل

 ش برای دیگران کشتـکه دهقان 

 خودش را رقم نمی زند؟ و تغییر آینده تقدیر با آگاهی الزم ه اعتماد به نفس خویش داشت، آیاکسی ک

از این رو، حسین صادقی با اعتماد به نفس، اختیار و ضمن سایر خصوصیات خود تا این مرحله از 

 .که برای سایر جوانان نیز یک الگوی خوب می باشد قهرمانی نایل گردیده است

 

  :صداقت -3

جایئکه به اثبات رسیده، حسین در فعالیت ورزشی از عنصر طبیعی صداقت خویش هم کار گرفته و این  تا

در گفتار و روابط اجتماعی  صداقت .ورزش تقویت بخشیده است به ادامه نیز وی را ،خصوصیت نیک

 .ده استدر اجتماع به دست آور نیز که از این ناحیه روابط نیک را وی، به طور برجسته نمایان است

 

 :تعهد -4



به خاطر باید سپرد، هر فرد که در قبال پیش برد حیات آبرومندانه خویش، تعهد هوشمندانه و خردمندانه 

تعهد بدون آگاهی  .شد خواهد نصیبرا  و زندگانی لذت بخش داشته باشد؛ باالخیره شادکامی مدنی

 .خلق شده نمی تواندپیکار سیستماتیک ... خردمندانه، اعتماد به نفس، شوق، صداقت و

گردیده  ظاهرتعهد یک اصل دیگری است که در حیات روزمره و خاصتآ در عملکردهای ورزشی حسین 

در قبال  نیز زمینه این را در صادقیموفقیت  هم چنان و وی بوده رزمی که یکی از رمز تداوم ورزش

 .قهرمانی نایل گردید مقام این ینکه بهحسین با خدای خویش تعهد سپرده بود تا ا. داشته است

 

 :تصمیم -5

عنصر تصمیم گیری در وجود صادقی نیز یکی دیگری از شاخص های مثبت است که نه تنهای نامبرده را 

نیز نیرومند تر  درخشان به ادامه فعالیت های ورزشی موفق داشته؛ بلکه امیدواری وی را نسبت به آینده

فرهنگی  -سیاسی و اقتصادی -زندگانی و مناسبات اجتماعیاز این رو، کسی که در هر بعد از  .نموده است

 شایسته در خدمت برومندخویش دارای تصمیم عقالنی و مدنی باشد؛ باالخیره صاحب شخصیت و هویت 

 .خود، خانواده، جامعه و کشورش خواهد گردید

 

 :امید به آینده -6

تا جایئکه از . ت آفتابی نمایان استبه صور در ذهنیت و روش حسیننعمت امید به آینده تابناک و نیکو 

زی یروصادقی در ضمن سایر خصوصیات پ ،ورای صحبت ها و سرگذشت وی به خوبی درک می گردد

به امید زیست نموده و اکنون نیز به امید آینده درخشان نه تنها در راستای تداوم  تا این مرحله خویش

هالیود نیز  در ی بیشتر خویش در فلم های آیندهورزش های رزمی خود می باشد؛ بلکه به امید فعالیت ها

  .است

انسان در روی  هر امید واری عاقالنه نسبت به آینده، یکی از رازهای موفقیت باید به حافظه داشت که

 باید با اصل مقوله امید آشنا گردد و از این نعمت به خاطر تحقق آیندهکه جوانان و نسل  زمین می باشد

 .استفاده نماید خویش آینده درخشان آرمان های واالی مدنی خواسته ها، نیازها و

 

 :ادب -7

زمره وی هم به ور من نه تنها صادقی را یک شخص مؤدب یافتم؛ بلکه از سوابق و مناسات اجتماعی و

این خصیصه، وی را نیز در میان  .است عالی خانواگی اثبات می رسد که دارای ادب و تربیت ویژه ای

  .اطرافیان و جامعه مطرح نموده است ورزشکاران، ،خانواده، جوانان

اهل خرد نوین و حتا مردم عامه به خوبی می دانند که ادب و اخالق پسندیده، یک انسان را نه تنها در 

محور روابط اجتماعی با عزت و محبوب نایل می گرداند؛ بلکه دریچه های شگوفایی حیات مادی، معنوی 

پس، ادب خردمندانه برای هر انسان ضروری می باشد تا در  .از می نمایدو اجتماعی را نیز به رویش ب

 .روزنه های گنج زندگی را به روی خود و جامعه خویش باز نماید پرتوی آن



 

 :تقوا -8

این . از ورای کردارهای گذشته و کنونی حسین، نیک فهمیده می شود که وی صاحب تقوای الزم می باشد

محفوظ نگه داشته و از جمله نامبرده را در فن ورزش وغیره  از آلودگی ها بوده که صادقی را هم تقوا

انسان  هر برعالوه، تقوا جزء از عوامل پیش رفت. رزمی در فلم نیز به پیروزی افتخارآفرین رسانده است

 اگر جوانان و نسل کنونی کشور ما به تقوا بیشتر توجه نمایند با یقین که در این .نیز به حساب می آید

و در خدمت مردم و کشورش به طور  رابطه نیز شخصیت های سازنده خویش را تکمیل خواهند نمود

   .شایسته قرار خواهند گرفت

 

 :تواضع -9

در ضمن آن همه صفات نیک و خجسته ای را که در نهاد و کردار آقای حسین صادقی یافتم، یکی هم 

مذکور در گفتار و عمل خویش . ه می گرددمشاهد به طور عریان داشتن تواضع است که در وجود وی

به زندگانی شخصی،  وی نهایتآ با تواضع رفتار می کند که این صفت هم در جوار سایر اوصاف مثبت

اگر انسان می خواهد که در قلب جامعه . فلمی اش ممد واقع گردیده است هنر فعالیت ورزشی و بازی های

علمی از آن استفاده  خرد دانش و تواضع است که با زیربنای، یکی هم راه یابدبه صورت منطقی و عقالنی 

سایر نعمات نیز برای انسان ... در ضمن تواضع، الهام آور محبت، سعادت، صلح، امنیت، آشتی و .نماید

 .ها می باشد

 

 :گوی مؤدب فکاهی -11

فکای مؤدبانه  .فکاهی سازنده و مؤدبانه یک اصل دیگری است که در مناسبات اجتماعی نهایت مؤثر است

در ایجاد و گسترش روابط حسنه میان افراد جامعه خیلی ارزش مند است و عناصر همبستگی، هم پذیری، 

به  و کشور مردم اعضای خانواده، دوستان، جامعه، صلح و عشق انسان دوستانه را در بین محبت ورزی،

 . زایش و پویش می گیرد

می باشد که محفل را گرم نگه  و خالق با ادبگوی  افزون بر صفات پسندیده فوق، حسین یک فکاهی

صادقی، فکاهی های را خیلی با آب و تاب بیان می دارد که به  .داشته و قلب ها را با هم نزدیک می نماید

صادقی با فن فکاهی خویش در قلب همه . قلب ها چنگ می زنند و انسان را خوشحال نگه می دارد

  .قرار دارد اطرافیان و اقشار مختلف اجتماعی

نه تنها وی را در عرصه  عمآل به مشاهده می رسند،پس، آن همه اوصاف که در وجود حسین صادقی 

در فلم وارد نموده؛ بلکه آینده درخشان نیز نصیب این  موفقانه تا حال هنر ورزش های رزمی و بازی

  .جوان با همت، صلح خواه، مدنیت طلب و انسان دوست خواهد گردید

تنها برای سالمت و صحت انسان نهایت مفید و مؤثر می باشد؛ بلکه ورزش انسان را از مبتال ورزش نه 

به مواد مخدر و سایر انحرافات نیز محفوظ نگه داشته و هم چنان ورزشکاران سفیران صلح، محبت، 



المللی بین ... و ، سیاسی، اجتماعیفرهنگی اقتصادی، همبستگی های ملی، دینی، پیام آور امنیت، ترقی،

 . نیز می باشند

پیام آوران صلح، زندگی نوین و عشق نسبت به انسان های  نه تنهاپس، همه ورزشکاران ملی و بین المللی 

؛ بلکه متضمن همبستگی های اجتماعی، مادی و معنوی کلیه کشورهای جهان در روی زمین می باشند

 .خدمت واالی انسان و انسانیت خواهند بود

را در باال شرح  صادقی های ناچیز خویش، چند نمونه ای از رازهای موفقیت حسین من صرفآ با داشته

دادم و شاید هم عوامل پیروزی نامبرده بیشتر از آن باشند که از چشم دید و تشخیص من به دور مانده 

 . باشند

سن حد امید است که جوانان و نسل آینده از این دست آوردها و صفات شایسته حسین صادقی با وجه اح

 اکثر استفاده را برده تا حتا در عالی ترین مقام های ورزشی، اجتماعی، سیاسی، مادی، اقتصادی،

 .وغیره نایل گردند ، علمیهنری فرهنگی،

 و من هللا التوفیق

Ghulam Sakhi Oruzgani  

آلمان/ میالدی  2282دسمبر  1خورشیدی برابر با  8598قوس  81شنبه : تاریخ  
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